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Minulleko
oma
coach?

Coaching-palveluiden
ostajan pikaopas – eli mitä,
miksi ja milloin?
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Johdanto
Pidät käsissäsi coaching-palveluiden ostajan pikaopasta.
Tämä pieni kirjanen ei vielä ratkaise ongelmiasi. Se auttaa
sinua kuitenkin ymmärtämään paremmin oman tilanteesi.
Syvennät tietämystäsi siitä, mitä coaching on, miksi sitä
kannattaisi käyttää ja milloin se on ratkaisu.

Pikaoppaan lopusta löydät lyhyet ohjeet siitä, mitä asioita
kannattaa ottaa huomioon kun valitset itsellesi sopivaa
coachia. Coaching on luottamuksellista kahdenkeskeistä
valmennusta, joka tähtää toiveittesi ja tavoitteittesi
selkeyttämiseen ja niiden suunnitelmalliseen
saavuttamiseen. Siksi on niin tärkeää, että oma coachisi
sopii sinulle kuin nappi ulsteriin.

Lue tämä opas kerralla kannesta kanteen. Se vie aikaasi
enintään 10 minuuttia, vaikka jäisitkin hetkeksi pohtimaan
joitain asioita.

Inspiroivia lukuhetkiä!

Espoossa 8.9.2014

Liisa Lehtosalo-Iskanius  Hannu Iskanius
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Mitä coaching on ja mitä hyötyä siitä
voi olla?
Tuntuuko joskus siltä, että asettamasi tavoitteet ovat
vaikeita tai mahdottomia saavuttaa? Tavoitteet voivat liittyä
henkilökohtaiseen elämääsi, työuraasi tai ne voivat olla
työyhteisösi asettamia.

Coachingia kannattaa harkita, kun koet olevasi
tienhaarassa - henkilökohtaisessa tai työelämässä - tai
tunnet jämähtäneesi paikoillesi. Henkilökohtainen
valmennus auttaa sinua selvittämään, mitä oikeasti haluat.

Valmennus tukee omia oivalluksiasi ja auttaa sinua
löytämään itsellesi tärkeitä ja oikeita ratkaisuja
muutokseen. Se auttaa sinua elämään omien toiveittesi
mukaista elämää. Se ei ole neuvojen antamista, vaan
hyvien kysymyksien esittämistä ja kunnioittavaa kuuntelua.

Ammattimainen coaching on ammatillinen suhde, joka
auttaa ihmisiä tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia
työurallaan ja elämässään. Coachin tehtävä on kysyä,
kuunnella ja kannustaa asiakasta kunnioittaen.

Coaching-prosessin aikana syvennät itsetuntemustasi ja
oppimaasi sekä kehität suoritustasi ja lisäät
elämänlaatuasi.

Coaching on tavoitteellista toimintaa, joka keskittyy siihen,
missä olet nyt ja mitä haluat tehdä päästäksesi sinne, mitä
tahdot tulevaisuudessa.
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Coaching-prosessin jälkeen voit todeta esimerkiksi:

• Olen ratkaissut omasta mielestäni yhden tai useampia
ylitsepääsemättömistä ongelmistani

• Olen parempi johtaja, esimies ja alainen

• Tiedän, mitä teen seuraavaksi tai kuinka pääsen
tavoitteisiini

• Muutan omaa näkökantaani ja asennettani

• Ajattelen pysyvästi uudella tavalla

• Kehitän uusia vaikuttavia taitoja lyhyessä ajassa

• Suunnittelen tulevaa viikkoa, kuukautta tai vuotta

• Olen vahvistanut itsetuntoani ja kehittänyt
itsetuntemustani

• Olen kehittynyt ja haastanut itseni
epämukavuusalueelle

• Olen saanut elämäni tasapainoon
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Mistä tiedät, että coaching voisi olla
ratkaisu?
Mistä tiedät, että coaching voisi sopia sinulle? Tee alla
oleva lyhyt itsearvio. Mitä enemmän vastaat myöntävästi,
sitä varmemmin kannattaa harkita coaching-palveluita. Voit
ottaa yhteyttä vaikkapa meihin niin selvitämme yhdessä,
kuinka yksilöcoaching voisi parantaa elämääsi. Et sitoudu
mihinkään muuhun.

Mieti alla olevien kysymysten vastauksia mielessäsi
vähintään 10 sekuntia. Ota kynä ja paperia. Jos mieleesi
tulee jotain, joka liittyy kysymykseen, kirjoita se paperille.
Siitä voi olla hyötyä myöhemmin.

1. Minulla on omasta mielestäni yksi tai useampia
ylitsepääsemättömiä ongelmia

2. Haluan olla parempi johtaja, esimies ja alainen
3. Olen epävarma siitä, mitä teen seuraavaksi tai

kuinka pääsen tavoitteisiini
4. Haluan muuttaa omaa näkökantaani ja asennettani
5. Haluan ajatella pysyvästi uudella tavalla
6. Haluan kehittää vaikuttavia uusia taitoja lyhyessä

ajassa
7. Haluan suunnitella tulevaa viikkoa, kuukautta ja

vuotta
8. Haluan vahvistaa itsetuntoani ja kehittää

itsetuntemustani
9. Haluan kehittyä ja haastaa itseni

epämukavuusalueelle
10. Haluan elämäni tasapainoon
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Coaching auttaa sinua elämään ja toimimaan hyvällä
asenteella ja löytämään innostuksen työhösi ja elämääsi.
Tunnet itsesi paremmin ja luotat omiin kykyihisi.
Itsevarmuutesi lisääntyy ja etenet helpommin kohti
tavoitteitasi. Pääset eroon yllä olevien kysymysten
kielteisistä vastauksista.

Entä jos haluat varmistaa coachisi laadun?
Kun sinusta tuntuu, että coaching voisi ratkaista
ongelmiasi, ei kannata tilata coaching-palveluita
tuntemattomilta. Paras tapa tutustua potentiaalisiin
coacheihin on pyytää heitä kahdenkeskisiin tapaamisiin ja
kysyä oleellisimmat kysymykset, joilla voit varmistaa että
coach sopii juuri sinulle.

Lisäksi kannattaa varmistaa, että coach on
ammattitaitoinen ja kokenut. Käytä hyödyksesi jäljempänä
olevia esimerkkikysymyksiä. Pohdi myös sitä, miksi
kysymyslistan asioilla on merkitystä – erityisesti sinulle.

1. Millainen on teidän coaching-prosessinne?
Laadukas tarjoaja tekee aina kirjallisen sopimuksen,
jossa sovitaan osapuolten vastuista ja velvoitteista.
Siinä sovitaan myös keskinäisestä
luottamuksellisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Kun
sinulla on selkeä kirjallinen sopimus, tiedät etukäteen
mitä saat ja mitä se maksaa. Kirjallinen sopimus on
myös merkki laadukkaasta ja järjestelmällisestä
palveluprosessista.
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2. Minkälainen takuu teillä on coachingille?
Laadukas coaching-palveluntarjoaja tarjoaa työlleen
takuun. Selvitä, mitä palveluntarjoaja tekee jos koko
prosessi menee penkin alle ja olet tyytymätön. Saatko
rahasi takaisin vai kenties jotain muuta? Coach, joka
lupaa työlleen takuun, on varma onnistumisestaan – tai
ainakin tekee kaikkensa onnistuakseen. Takuu osoittaa
ammattiylpeyttä ja sitoutumista sinun auttamiseesi.

3. Mikä on taustasi ja coaching-kokemuksesi?
Jos etsit coachia työhösi liittyen, laadukkaalla coachilla
on taustaa liike-elämän eri tehtävistä ja erilaisista
organisaatioista. Se auttaa coachia ymmärtämään
organisaationäkökulman ja sen asiakkaalle asettamia
vaatimuksia.

Lisäksi kannattaa selvittää coachin ikä ja
elämänkokemus. Erään sanonnan mukaan alle 40-
vuotiailta ei kannata ottaa neuvoja vastaan, sillä heidän
elämänkokemuksensa ei vielä ole riittävän laaja. Mitä
laajempi coachin elämänkokemus on, sitä varmemmin
hän ymmärtää sinun tilannettasi.

4. Kuinka monta coachattavaa sinulla on?
Sillä on myös merkitystä, kuinka monta asiakasta
coach tapaa yhden päivän aikana. Keskittyykö hän
Sinuun ja laatuun vai määrään? Laadukkaalla coachilla
on enintään kolme coachattavaa samana päivänä.
Kannattaa lisäksi kysyä, kuinka kauan aikaa coach
käyttää yhteen asiakkaaseensa. Laadukas coach
valmistelee coach-tapaamisen hyvin etukäteen, eikä
hätäile tapaamisen aikana.
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5. Mitä coaching -koulutusta sinulla on?
Jos coachilla on ICF:n hyväksymä koulutus, voit olla
varma että coachisi on käynyt läpi laadukkaan
koulutusohjelman. Kannattaa lisäksi kysyä mitä muita
koulutuksia coach on käynyt, ja kuinka kauan aikaa on
edellisestä koulutuksesta. Mitä enemmän aiheeseen
liittyviin koulutuksiin coach on osallistunut ja mitä
tuoreempi viimeisin koulutus on, sitä varmempi voit olla
että coach haluaa kehittää itseään omassa työssään –
sinua varten.

6. Minkälaisia työkaluja ja menetelmiä käytät?
Jos coach puhuu seuraavin termein:
ratkaisukeskeisyys, enneagrammi, NLP, systeeminen
ajattelu, arvotyöskentely, positiivinen psykologia,
mindfulness – kysy mitä nämä tarkoittavat selkokielellä.
Näin tiedät, että hän tuntee menetelmät varmasti.
Laadukkaan coachin työkaluina ovat haastattelu,
läsnäoloharjoitukset ja erilaiset välitehtävät.

7. Mitä hyötyä saamme coachingista?
Coaching tarjoaa moniulotteisia ja pitkäaikaisia hyötyjä.
Toisaalta, hyödyt voivat alkaa näkyä vasta
myöhemmin. Laadukas coach käyttää toiminnassaan
esimerkiksi tunnetun amerikkalaisen Donald
Kirkpatrickin 4-tasoista valmennuksen arviointimallia.
Laadukas coach osaa kertoa ymmärrettävästi, mikä
coachingin vaikutus on. Se on paljon muutakin kuin
pelkkä helpotuksen huokaus pariksi päiväksi.

8. Mikä muuttuu coachingin jälkeen?
Laadukas coach kertoo sinulle esimerkkihenkilöiden
tarinoita, joissa henkilöt ovat kokeneet aidon
muutoksen. Laadukkaalla coachilla on
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referenssilausuntoja ihmisiltä, jotka esiintyvät omilla
nimillään. Sillä voit varmistaa, että coachin toiminta on
aidosti asiakaslähtöistä, eivätkä referenssit ole
keksittyjä ja anonyymejä markkinointitarinoita.

9. Mittaatteko asiakastyytyväisyyttä?
Laadukas coach seuraa asiakastyytyväisyyttä
jatkuvasti, ja lähettää kyselyn coachattavalle noin 3
kuukauden kuluttua prosessin päättymisestä.
Laadukas coach mittaa coachingin vaikuttavuutta,
varmistaa laadun ja kehittää palveluaan jatkuvasti.

10. Miten meidän kannattaa edetä?
Pyydä coachia kertomaan sinulle selkeästi, kuinka
homma jatkuu keskusteluista eteenpäin. Jos sinusta
tuntuu siltä, että coach on juuri sopiva sinulle, kuuntele
sydäntäsi.
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Loppusanat
Kiitos, että luit tämän pikaoppaan. Toivottavasti se herätti
sinussa positiivisia ajatuksia. Ehkä sait hieman varmuutta
siitä, mitä sinun kannattaisi tehdä seuraavaksi. Ellet tiedä,
voit ottaa yhteyttä meihin. Meidän tehtävämme on auttaa
sinua eteenpäin elämässäsi.
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010 231 6930
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